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  معاونت تحقیقات و فناوری

 درمانی استان قزوین بهداشتی و دانشگاه علوم پزشکی وخدمات

  Covid-19 کرونا ویروس سالمت روان در دوران شیوع  Mental Healthچند نکته درباره

 

شدت بیش ست با  شی از بحرانافرادی که ممکن ا سترس نا سبت به ا اکنش وCovid-19  تری ن

 ز:نشان دهند عبارتند ا

 اندتهسوء استفاده از مواد داشو  شناختیز این بحران، مشکالت روانفرادی که پیش اا -1
 کودکان -2
شکوک ب -3 سایر ارائهکنند ماننکمک می Covid-19ه افرادی که به بیماران و یا افراد م ستاران و  شکان، پر دهندگان  د پز

 تی.ای بهداشهمراقبت

 

 شد:تواند شامل موارد زیر باعفونی میهای هنگام شیوع بیماری ها درواکنش

 دداشته باشنقرار  Covid-19 معرض عزیزانی که ممکن است در و نگرانی از وضعیت سالمتی خود و رست -

 غییر در الگوی خواب یا الگوی خوردنت -

 مشکل در خوابیدن یا تمرکز -

 تر شدن مشکالت مزمن سالمتوخیم -

 سایر داروهاافزایش مصرف الکل، دخانیات یا  -

اقب های درمانی خود ادامه دهند و مرباشکند باید به برنامهمی رای مشککالت مربو  به سکالمت روانادی که از قبل داافر -
 د.بروز هرگونه عالئم جدید باشن
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فاجعه کنار آمدن با این احسکاسکات و کمک گرفتن در زمان مزب به شکما، خانواده شکما و جامعه کمک خواهد کرد تا از این 
وقع و مگونه بهبود یابید. با خانواده، دوسکککتان و دیگران ارتبا  برقرار کنید. از خود و همدیگر مراقبت کنید و بدانید که مه م

 د.می توانید کمک بگیری

 

 د:اقبت از خود می توانید انجام دهیکارهایی که برای مر

 یدخودداری کن Covid-19 ایتن بیش از حد در معرض پوشش رسانهز قرار گرفا -1

 مرتباً بخورید، متعادل و سککالم غذایی هایوعده کنید سککعی. کنید نفس عمیق بکشککید، مراقبت ،مراقب بدن خود باشککید -2
 کنید خودداری داروها و الکل مصرف از و بخوابید کنید، ورزش

سات شدید از بین می -3 شنیدن روند. از تماس، خواندن یا گوش به خود یادآوری کنید که احسا دادن به خبرها دوری کنید. 
زندگی عادی خود سککعی کنید  کننده باشککد. برای بازگشککت بهتواند ناراحتان و دیدن تصککاویر به رور مکرر میدرباره بحر
 برید انجاب دهیدها لذت میهای دیگری را که از آنفعالیت

شید. نگرانی با -4 ساسدیگران در ارتبا  با ضای خانواده در میان بگذارید.  های خود را با یکها و اح ست یا یکی از اع دو
 روابط سالم خود را حفظ کنید

 ید.د و تفکر مثبت را در خود حفظ کناحساس امی -5
 

 ن:برای والدی

دهند. هنگامی که والدین و مراقبان مون خود می بینند، واکنش نشان میکودکان تا حدودی نسبت به آنچه از بزرگسامن پیرا
 د.یت را از فرزندان خود داشته باشنتوانند بهترین حمادهند میارمینان به مسایل مربو  به کرونا پاسخ میبا آرامش و 

 

 د:شوت معمول که در کودکان دیده میبرخی از تغییرا ،دهنده یک روش به استرس پاسخ نمیهمه کودکان ب

 گریه و تحریک پذیری بیش از حد -1

 در مراحل قبلی رشد داشت )مثل شب ادراری(بازگشت به رفتارهایی که کودک  -2

 نگرانی یا غم بیش از حد -3

 عادات ناسالم خوردن یا خوابیدن -4

 تحریک پذیری و رفتارهای برون سازی )مثل پرخاشگری( -5

 عملکرد ضعیف تحصیلی یا اجتناب از تکالیف -6

 مشکالت توجه و تمرکز -7
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 ها لذت می بردهایی که در گذشته از آناجتناب از فعالیت -8

 قابل توضیح یا درد بدنسردردهای غیر -9

 

 رد:بر واکنش عاطفی کودک تأثیر بگذاعوامل خاص زیر ممکن است 

 درگیری مستقیم با وضعیت اضطراری -1
 زای قبلیزا یا آسیبرویداد استرس -2
 از دست دادن یک عضو خانواده یا دوست نزدیک -3
 جدایی از مراقبین -4
 واکنش والدین و مراقبانمگونگی  -5
 منابع خانوادگی -6
 روابط و ارتبارات بین اعضای خانواده -7

 تماس مکرر با اخبار و تصاویر مربو  به رویداد -8
 استرس مداوب به دلیل تغییر شرایط زندگی -9
 های فرهنگیتفاوت -10
 انعطاف پذیری جامعه -11
 بمیرداعتقاد به اینکه ممکن است کودک یا یک عزیز  -12

 

 :توانید برای حمایت از فرزند خود انجام دهیددارد که میکارهای بسیاری وجود 

 وقت بگذارید Covid-19 برای گفتگو با فرزندتان در مورد شیوع -1

او در میان  تواند درک کند، بارا به روشککی که کودک شککما می Covid-19 به سککالامت پاسککخ دهید و حقایق مربو  به -2
 بگذارید

 ردها بگویید که اشکالی نداکنند، به آنوردار است. اگر احساس ناراحتی میبه فرزند خود ارمینان دهید که از امنیت برخ -3

 دند که مگونه با استرس کنار بیاینها در میان بگذارید تا آنها بتوانند از شما یاد بگیرنحوه برخورد با استرس خود را با آن -4

صاویر مربو  به کرونا قرار ندهیدکودکان را در معرض اخبا -5 ست آنچه را که میر و ارالعات و ت شنوند . کودکان ممکن ا
 دفهمند وحشت کننتفسیر کنند و یا از میزی که نمی نادرست

)مثل  تا به فعالیت عادی خود بازگردند ها کمک کنیدها نظم داشککته باشککد. به آنبه کودک خود کمک کنید تا زندگی آن -6
 ب و ...( بازی، خوا
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ستان و اعضای خانواده خود در  -7 ستراحت کنید، بخوابید، ورزش کنید و غذا بخورید. با دو شید. ا برای فرزندتان یک الگو با
 دکه حمایت اجتماعی خود اعتماد کنیارتبا  باشید و به شب

شته ی -8 صت دهید تا در مورد آنچه گذ صحبکننا درباره آنچه در مورد آن فکر میبه کودکان فر شویق ت کنند. آند  ها را ت
 د.را به اشتراک بگذارند و سالال کننها د تا نگرانیکنی

 
 ن:برای کادر درما

مشکککوک به یا  Covid-19س ها مشککغول مراقبت از مبتالیان به ویروهایی که در بیمارسککتانکادر درمانی، به ویژه آن     
شت روان هستند. آن ابتال هستند ست ترس از در معرض خطر بامی عفونت و همچنین مشکالت بهدا ها همچنین ممکن ا

ستان یا همکاران خود تجربه کنند. آن شار ویروس را به خانواده ها، دو ها اعم از پزشک، پرستار و ... در ابتال به ویروس و انت

 کنند. گزارش را ناامیدی و ترس اضطراب، افسردگی، است ممکن ترین فشار روانی قرار دارند. بنابراینمعرض بیش
 

 :کننده باشدکاهش فشار روانی کادر درمان کمک تواند براییپیشنهادهای زیر م

 آورید دست به پشتیبانی  از اعضای تیم همکارانتان حمایت و -1
 یک شبکه ای از دوستان ایجاد کنید -2
 نفره تشکیل دهیدهای دوستی دو در شبکه دوستان رابطه -3
 دو ایمنی هم با یکدیگر همکاری کنیدر روابط دوستی دو نفره برای حمایت از یکدیگر و نظارت بر استرس، فشار کاری  -4
 تر آشنا شوید. در رابطه دوستی دو نفره در مورد پیشینه، عالیق، سرگرمی ها و خانواده صحبت کنیدبا هم بیش -5

 ناسایی کنیدنقا  قوت و ضعف یکدیگر را ش -6
 توانید در یک مکان با هم کار کنیدمراقب همدیگر باشید و اگر می -7
 با دقت به همدیگر گوش دهید و تجربیات و احساسات خود را با هم اشتراک بگذارید -8
 شرایط سخت را تصدیق کنید و دستاوردها، حتی موارد کومک را نیز مورد توجه قرار دهید -9
 نیازهای اساسی به هم کمک کنید برای برآورده کردن -10
 یکدیگر را تشویق به استراحت کنید ،کنیدفشار کاری یکدیگر را رصد  -11

 های مزب برای کاهش استرس )استراحت، خواب روتین، ورزش و تنفس عمیق( را فراهم کنیدفرصت -12

 کنیدها با همکارانتان گفتگو به احساسات خود احتراب بگذارید و درباره آن -13

 .های اساسی خود را به مسئولتان ابالغ کنیدنیازها و محدودیت -14
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سخ به شیوع ویروس کرونا تواند برای پامی SARS های مورد استفاده در شیوعروش برای مسئولین

 د.مفید باش

جمله شککوند. )از  ای و ملی ایجادوسککط مقامات بهداشککتی در سککطح منطقهای ترشککته های سککالمت روان مندتیم -1
های بهداشت ( باید حمایتکارکنان بهداشت روانشناسان بالینی، مشاوران و سایر پزشکی، روانپزشکان، پرستاران روانروان

ی با به اختالمت روانی همراه  ماران مبتال  ند. برای بی ئه ده نان ارا کارک ماران و  به بی مانی ویژه روان روان را  مات در قدا د ا
 د.ی مناسب ارائه شوات و روان درمانپزشکی و خدم

های منظم و دقیق در مورد شککیوع بیماری باید هم برای کارکنان بهداشککت و هم برای ارتبارات روشککن با به روزرسککانی -2
رسککانی ی درمانی، گزارش پیشککرفت و به روزهاترس را برررف کنند. برنامه بیماران فراهم شککود تا احسککاس عدب ارمینان و

 د.ها داده شوهای آنران و خانوادهالمتی باید به بیماوضعیت س

های کاربردی )مانند های الکترونیکی و برنامهشککناختی با اسککتفاده از دسککتگاهمات ایمن برای ارائه مشککاوره روانباید خد -3
 د.ها تنظیم شوها آنبرای مبتالیان و همچنین خانوادههای هوشمند( تلفن

ستفاده از کانال -4 ستفاده از فضای مجازیمانند ار هابیماران و خانوادهباری ایمن بین های ارتا باید برای کاهش  تبارات با ا

 شود. ریزیبرنامه انزوا

لوده باید به رور منظم آای مراقبت از بیماران هه و همچنین کارکنان در بیمارستانبیماران مشکوک و تشخیص داده شد -5
ه خودکشی را دریافت کنند. برای کسانی که با مشکالت شدیدتری گری بالینی برای افسردگی، اضطراب، و گرایش بغربال

 شود. ارائه شناختیروان در سالمت روانی روبرو هستند، باید به موقع درمان
 

 گیری بیماری کرونا محافظت کنند؟توانند از سالمت روان خود در دوران همهگونه نوجوانان میچ
 

 کامالً طبیعی استه خاطر داشته باشید که اضطراب شما ب -1

سرتیتر      شدن مدارس و  سته  شما تنها  اگر ب ست، بدانید که  شده ا شما  ضطراب در  ساس ا شدارآمیز باعث اح خبرهای ه
شیدواقع باید هم نیستید. در شته با سان از دیرباز دریافته» چنین احساسی دا شنا شتن اضطراب عملکردی کامالً روان اند که دا

کند تا برای محافظت از خودمان اقداماتی ن میکمادهد و کمواقع تهدیدها را به ما هشککدار میربیعی و سککالم اسککت و در 
شما باعث می ضطراب  ضر ا ست بگیرید، ازانجاب دهیم. در حال حا ستی که مزب ا صمیمات در جمله نرفتن به  شود که ت

شلوغ یا صرف نکردن وقت با دیگران، شستن دست سات نه تنها خودتان تها و لمس نکردن صورتجاهای  ان. با این احسا
ضای جامعهبلکه دیگران را نیز ایمن نگه می کنید و به تماب افراد دور و برمان تان محافظت میدارید. و با این کار دقیقاً از اع

 .دهیدها اهمیت میاید که به آننشان داده
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منابع معتبر »ارمینان حاصککل کنید که ارالعات خود را از مورد بیماری کرونا کامالً قابل درک اسککت،  داشککتن اضککطراب در
سایت سب می)مثل  شت جهانی( ک سازمان بهدا سف و  ستتان های یونی کنید و یا هر ارالعاتی که از منابع غیرمعتبرتر به د

 .کنیدرسیده، مک می
شانه ست که در این مورهای بیماری را در خود میاگر نگران هستید که ن به »د با والدین خود صحبت کنید. بینید، ضروری ا

سپارید که بیماری ناشی از آلوده شدن به ویروس کرونا معمومً خفیف است،   «.به خصوص برای کودکان و نوجوانان خارر ب
سپارید که تمامی عالئم بیماری کرونا قابل د ستهمچنین این نکته مهم را به ذهن ب ستند. اگر حالتان خوب نی و یا  رمان ه

 و ها کمک بخواهیدها اعتماد دارید صحبت کنید و از آنبا والدین یا بزرگسامنی که به آن ین وروس نگران هستیدمورد ا در
شته خارر به شید دا شته نگه ایمن را دیگران هم و خود هم تا دهیم انجاب توانیممی زیادی ثرمال کارهای که با  را شرایط و دا

 ی.حفظ فاصله اجتماع ها، لمس نکردن صورت وتدس مرتب شستن جمله از باشیم داشته کنترل تحت بهتر
 

 تان را متوجه موضوعات دیگر کنیدذهن -2

شرایط سخت قرار می سان معتقدند که وقتی ما به مدت رومنی در  شنا ست که مشکالت را به روان گیریم، بهترین کار این ا

 .ها هیچ کاری از دستم ساخته نیستکه در مورد آنتوانم کنترل کنم و میزهایی دو دسته تقسیم کنیم: میزهایی که می

ضر میزهای زیادی وجود دار سته دوب قرار میدرحال حا ست، ولی تنها کاری که به ما  گیرند وند که در د کامالً هم ربیعی ا
هایی برای عنوان راهکند تا با این مورد کنار بیاییم این است که افکارمان را از این موضوع دور کنیم. دکتر دامور بهکمک می

تان را های مورد عالقهتان برسید، فیلمدهد که به تکالیف درسیتان پیشنهاد میدستیابی به آرامش و توازن در زندگی روزمره
 د.یا موقع خواب کتاب داستان بخوانیتماشا کنید و 

 

 های جدید برای ارتباط با دوستانتان پیدا کنیدراه -3

های اجتماعی خواهید با دوستانتان وقت بگذرانید و در عین حال فاصله اجتماعی را هم رعایت کنید، استفاده از رسانهاگر می
اند، بپیوندید. های اجتماعی پدید آمدههایی که درباره سککالمت در رسککانهبهترین راه ارتباری اسککت. خالب باشککید  به مالش

های اجتماعی هم ایده مندان خوبی نیسککت. اصککالً کار سککالم و مجازی و رسککانهصککفحات وقفه به البته دسککترسککی بی»
بندی و تان زمانکه با کمک والدین شودپیشنهاد می .«رابر کند ای نیست و ممکن است اضطراب شما را مندبهوشمندانه

 د.صفحات مجازی برای خود تعیین کنی محدودیت استفاده از
 

 بر روی خود تمرکز کنید -4

ست  روی خودتان  ساز زدن و تمرین موسیقی کنید؟ حام وقت انجاب این کارها کتاب جدیدی بخوانید یا وقت خود را صرف 
شیوهتمرکز کنید و راه سالمت روان هایی پیدا کنید که از این فرصت و زمان به دست آمده به  سازنده و برای مراقبت از  ای 
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ستفاده کنید.  ستی از تماب کتاب»خود ا ست دارفهر شان را دار یدبخوان یدهایی که دو صد انجام تهیه  یدو کارهایی که واقعاً ق
 .«تن با این احساسات و گذر از آن اسکننده هستید، تنها راه ماره کنار آمدوقتی دمار احساسات ناراحتکنید. 

 

 احساسات خود را بشناسید و بپذیرید -5

تان در آنها شرکت کنید، بسیار ناامیدکننده توانستید با دوستانها یا مسابقات ورزشی که میاز دست دادن رویدادها، سرگرمی
ضربه ضررها و  ست. تماب اینها  ستند. ا ست و حق دارند که از این »های بزرگی ه این اتفاقات واقعاً برای نوجوانان ناگوار ا
شوند. بهترین راه ضعیت ناراحت  ساس را بپذیرید. وقتی  و شتن این اح ست؟ ابتدا باید دا برای کنار آمدن با این ناامیدی می

سات ناراحت سا شکالی ندارد که دمار اح ست. هیچ ا سات و گذر از آن ا سا ستید، تنها راه ماره کنار آمدن با این اح کننده ه

 .شودمی بهتر حالتان زودتر بدهید، غمگین باشید، و اگر به خودتان اجازه بدهید که احساس غم را بروز 

سات خود را به گونه شان میهرکسی احسا ضی بچهای متفاوت ن ست ها به کارهای هنری روی میدهد. بع ضی دو آورند، بع
توانند دیگر مثل قبل کنار هم شککان حرف بزنند و با اسککتفاده از احسککاس غمی که دارند، در موقعی که نمیدارند با دوسککتان

د برایتان بهتر است را کنیاین صورت با دیگران ارتبا  برقرار کنند. مهم این است که همان کاری که احساس میباشند، به 
 ب دهید.انجا
 

 چگونه سالمت روان خود را در مقابله با کرونا حفظ کنیم؟

برای مقابله با ویروس کرونا و پیشککگیری از ابتالی به آن نباید رهایی از اسککترس و کمک به سککالمت روان را فراموش      
ها شوی دستمل بهداشت شخصی، ضدعفونی و شستند افزون بر رعایت کاکندر این بازه زمانی کارشناسان توصیه می .کرد
 د.ه حفظ سالمت روان خود داشته باشنای بسطوح، مصرف مواد خوراکی سالم و پرهیز از حضور در اجتماع افراد توجه ویژه و

ستفاده از راهکار سترس میبا ا شی را درخانه برای خود و هایی برای کنترل ا اررافیانتان به وجود آورید و با توانید اوقات خو

ست آن کمک کنید. شک ستم ایمنی بدن برای مقابله با این ویروس مرگبار و  سی شادی و آرامش به تقویت   زمان در ایجاد 
کنند. منفی و مزاحم ذهن را تسخیر می کند  در این حالت افکارای بدن صادر میاعض به هاییپیاب انسان مغز خطر احساس

 ید.افکارتان را بر روی کاغذ بنویس توانید به نوشتن خاررات روزانه بپردازید و حتیاسترس و تحمل وضعیت، میبرای کاهش 
 

https://www.yjc.ir/fa/news/7291701/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
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گوی تلفنی با دوستان و اقواب که روحیه مثبت شود، گفتکننده میسترس و تخلیه ذهن از افکار نگراناین کار سبب کاهش ا
 د.آرامش و کاهش استرس شوتواند سبب دهند هم میدارند و به شما امید می

سان به افراد شنا شدهکار سترس  تکنیک تنفس دیافراگمی، انجاب مراقبه،   مون اند انجاب کارهاییی که دمار حمله پنیک و ا
 د.کننهای خانه را توصیه میر اتابش و قدب زدن دنوشیدن آب، گوش دادن به موسیقی آراب بخ

شادیب ورزش با تولید هورمونانجا ضلههای  ستم ایمنی بدن و جلوگیری از تحلیل رفت ع سی سبب آور افزون بر تقویت  ها 
شی می سترس و ایجاد آرامش و مثبت اندی سان شود.رفع ا شنا صیه کار شاهده صورت در افراد کنندمی تو  هایعالمت م

قرنطینه خانگی پرداخته از مواجه و تماس مسککتقیم با اعضککای خانواده خودداری و از ماسککک به   Covid-19کرونا بیماری
 د.ای خانواده به بیماری مبتال نشوناستفاده کنند تا دیگر اعض

مورد عالقه، یادگیری های توانند به انجاب کارهایی، مون مطالعه کتاب، تماشککای فیلم و سککریالدر این بازه زمانی افراد می
 د.های جدید بهره بگیرندگیری مهارتهای آموزشی بپردازند و از وقت خود برای یازبان خارجی و یا مشاهده فیلم

شاغل که در رول روز به انجاب کار در ساعت سیاری از افراد به ویژه افراد  پردازند در زمان قرنطینه خانگی های رومنی میب

 دراز یا خواب و گیریگوشککه به تمایل افراد این شککوند.دگی و از دسککت دادن اعتماد به نفس میدمار نوعی احسککاس افسککر
ساعتک سیب کنند که میهای رومنی پیدا میشیدن در تخت خواب برای  سبب آ سمانی و روانی آنتواند  سالمت ج ها به 
 د.شو
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روزمره در های پرهیز از خواب بیش از اندازه، مصرف مواد خوراکی سالم، کمک و مشارکت با اعضای خانواده برای انجاب کار
زیابی تواند سبب ایجاد روحیه شاد و باگیری ویروس کرونا میها پس از دوره همهکارریزی برای انجاب زمان قرنطینه و برنامه

 د.اعتماد به نفس در افراد شو
 

 

 فر کارشناس بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی قزوینمهناز الیقی تهیه و تنظیم: 

 

 

 

  بع:امن
https://www.unicef.org/iran/stories/ 
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